БРОВАРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ
НАКАЗ
“_11__” ___12____ 2014 р.

№ _481_

м. Бровари
Про підсумки
І (районного) етапу
конкурсу Web -сайтів
навчальних закладів
Відповідно до наказу департаменту освіти і науки Київської обласної
державної адміністрації від 17.10.2014 №288 «Про проведення обласного
конкурсу-захисту Web-сайтів відділів, управлінь освіти, районних, міських
методичних кабінетів та навчальних закладів», листа Київського обласного
інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів від 24.10.2014 року №
01-13/522 «Про проведення І етапу обласного конкурсу-захисту Web-сайтів
відділів, управлінь освіти, районних, міських методичних кабінетів та
навчальних закладів», наказу відділу освіти Броварської райдержадміністрації
від 03.11.2014 року № 432 та з метою популяризації можливостей і
розширення мережі інформаційних ресурсів для формування єдиного
інформаційно-навчального середовища регіональної освітньої системи,
створення позитивного іміджу закладів та установ освіти в листопаді 2014
року відбувся І (районний ) етап конкурс Web-сайтів навчальних закладів
району, розміщених в мережі Інтернет.
На конкурс подали заявки 10 загальноосвітніх навчальних закладів
(Богданівська ЗОШ І-ІІІ ст., Гоголівська ЗОШ І-ІІІ ст., Княжицька ЗОШ І-ІІІ
ст., Красилівська ЗОШ І-ІІІ ст., Калинівська ЗОШ І-ІІІст., Літківська ЗОШ ІІІІст., Погребська ЗОШ І-ІІІ ст., Руднянська ЗОШ І-ІІІ ст., Требухівська ЗОШ
І-ІІІ ст., Шевченківська ЗОШ І-ІІІ ст.), 5 навчально-виховних комплексів
(Великодимерський СЗО НВК, Плосківське НВО, Світильнянський НВК,
Семиполківський НВК, Тарасівський НВК), 2 позашкільні навчальні заклади
(Броварський районний центр дитячої та юнацької творчості, Броварський
районний центр туризму), 4 дошкільні навчальні заклади (ДНЗ Руднянської
с/р, ДНЗ «Малятко» Красилівської с/р, ДНЗ "Сонячний" Літківської с/р, ДНЗ
"Сонечко" Калинівської с/р).
За результатами конкурсу та з метою подальшого удосконалення роботи
щодо функціонування Web-сайтів загальноосвітніх навчальних закладів та
оновлення їх змістового наповнення

НАКАЗУЮ:
1.
Відповідно до результатів засідання конкурсної комісії нагородити
грамотами відділу освіти переможців та лауреатів районного конкурсузахисту Web-сайтів загальноосвітніх навчальних закладів:
1.1. З номінації «Web-сайти загальноосвітніх навчальних закладів»:
- за І місце Княжицьку ЗОШ І-ІІІ ст.;
- за ІІ місце Шевченківську ЗОШ І-ІІІ ст., Калинівську ЗОШ І-ІІІ ст.;
- за ІІІ місце Літківську ЗОШ І-ІІІ ст. ім. М.П. Стельмаха, Требухівську
ЗОШ І-ІІІ ст.
1.2. З номінації «Web-сайти позашкільних навчальних закладів»:
- за І місце Броварський районний центр дитячої та юнацької творчості;
- за ІІ місце Броварський районний центр туризму.
1.3. З номінації «Web-сайти ліцеїв, гімназій, спеціалізованих шкіл,
навчально-виховних комплексів»:
- за І місце Великодимерський СЗО НВК;
- за ІІ місце Семиполківський НВК;
- за ІІІ місце Тарасівський НВК.
1.4. З номінації «Web-сайти дошкільних навчальних закладів, центрів
розвитку дитини»:
- за І місце ДНЗ "Сонячний" Літківської с/р, ДНЗ Руднянської с/р;
- за ІІ місце ДНЗ «Малятко» Красилівської с/р;
- за ІІІ місце ДНЗ "Сонечко" Калинівської с/р.
2. Районному методичному кабінету (Хитра І.В.):
2.1. Проаналізувати участь навчальних закладів у обласному конкурсізахисті Web-сайтів.
2.2. Висвітлювати на сайті відділу освіти, науково-методичних заходах
інформацію про результати конкурсу.
3. Керівникам закладів освіти:
4.1. Забезпечити функціонування Web-сайтів загальноосвітніх навчальних
закладів у мережі Інтернет (постійно).
4.2. Забезпечити оновлення змістового наповнення створених Web-сайтів
(постійно)
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
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